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Professionell hjälp med
redovisning och bokföring
M

ed rätt revisionsbyrå
får du kraft att utveckla ditt företag
på rätt sätt. Korredo är en
professionell byrå med lång
erfarenhet och stor kunskap
inom allt för dig som företagare.
Det spelar inte någon roll
om du är en markägare som
behöver hjälp med deklarationen eller en butik med ett
större kassasystem. Korredo
ser till att ni har en korrekt
bokföring oavsett bransch.
För att få en bra grund till
att fatta rätt beslut är det viktigt att veta hur företaget utvecklats med tiden. Korredo
hjälper dig förstå resultat och
bokslut genom att få kontroll
och uppföljning av verksamheten.
– Tillsammans väljer vi den metod som passar kunden bäst, säger
Djelal Axoy, VD. Vi har många års
erfarenhet av olika arbetssätt när
det kommer till redovisning. Vi
arbetar både digitalt eller med en
mer traditionell redovisning. Vårt
fokus ligger på personlig service
och bemötande samt korrekt utförd bokföring och redovisning.
OUTSOURCA DIN LÖNEHANTERING
Korredo utgår alltid från en noga
planerad och ständigt uppdaterad
dokumentation kring era löneru-

tiner och processer. Redovisning
och lönehantering är något av det
viktigaste i ett fungerande företag.
Att anställda kan räkna med att lönerna blir rätt och betalas ut på rätt
dag stärker förtroendet och välmåendet hos alla.
– Vi ser till att ni lätt kan följa allt
från tidrapporter och reseräkningar till bonusar och förmåner, säger
Djelal.
Lönehanteringen är ofta en naturlig del av redovisningen när vi
tar hand om hela ekonomin och redovisningen för ett företag. Lön är
ett område fullt av regler och lagar,
och kräver därför en överblick för

lösningar slipper du som
kund tänka på tidskrävande administration och
pappershögar. Samtidigt
får du en personlig och
tillgänglig konsult som
känner dig och kan erbjuda det bästa för ditt
företags ekonomi oavsett
om du sitter i Göteborgsområdet eller i övriga
Sverige.
– Vår filosofi är att skapa sann kundnytta för alla
våra kunder, säger Djelal.
Det gäller även för dig
som endast har behov
av rådgivning. Vi
har bred kompetens för alla
behov som kan
uppkomma för
dig som driver
bolag, och står
redo att snabbt
kunna hjälpa till
med ekonomisk rådgivning, effektiviseringar,
uppstart av bolag och ekonomisk
styrning.
Vilken typ av bokslut du behöver
göra beror på vilken bolagsform
och/eller ditt företags omsättning.
På Korredo vet de vad som krävs
för varje bolagsform och kan självklart hjälpa till med alla typer av
bokslut.

”Vår filosofi
sann
är att skapa r
fö
kundnytta
alla våra
kunder”

att allting ska bli rätt.
För att hantera lönerna korrekt gäller det
att ha koll på kollektivavtal, semesterregler, personalförsäkringar,
skatteregler och mycket mer.
– Hos oss får du en komplett löneadministration med säker hantering och löpande rapportering av
företagets löner, säger han.
EKONOMISK RÅDGIVNING
SOM GER EFFEKT
Korredo erbjuder pålitliga helhetslösningar för både stora och
små företag. Med smarta digitala

Besöksadress:
Herkulesgatan 3C
41701 Göteborg

Web: https://korredo.se/
E-mail: djaxon@korredo.se
Mobil: 0702 28 37 82

Nu finns vi
även i

Göteborg!

Marieholm
sga
415 02 Göte tan 84,
Tel: 010-28 borg
04300

Utbildning

Köp eller hyr truck
Hyr lift

Service & reparationer

Truckar och liftar
för alla lägen
Trollhättans Truck är en av Västsveriges ledande
aktörer när det gäller uthyrning och försäljning.
Vi säljer nya & begagnade truckar, samt servar och reparerar
dessa på plats hos kund eller i våra verkstäder. Vi erbjuder även ett komplett
utbud av hyrliftar för alla lägen. Samt tillhandahåller utbildningar i vår nisch
i våra lokaler eller skräddarsytt direkt hos kund.

Vi är det naturliga valet
Kardanvägen 67, 461 38 Trollhättan • 010-280 43 00 • info@trollhattanstruck.se

www.trollhattanstruck.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR
Ny hos
Primärtandvården?

Tandblekning
– nu endast
1.995 kronor!

30% rabatt
vid första undersökningen

-

Vi bjuder dig
25 – 29 år som inte
varit hos tandläkare
på två år på en gratis
undersökning!

K Y R K B Y N

-

AKUTTANDVÅRD
- BOKA
ONLINE
ELLER
RING
OSS!
Akuttandvård
– boka
online
eller
ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
ÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15

ERBJUDANDE!

399:-

*Första undersökningen med voucher
Kan ﬁnansieras med ATB

AKUT
TANDVÅRD
INOM 24H
Vi har öppet hela sommaren

www.primartandvarden.se

för akuttanvård

Vi bjuder dig 25-29 år
som inte varit hos
tandläkare på 1 år på en
GRATIS
UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

PRIMÄRTANDVÅRDEN FÖLJER NATIONELLA RIKTLINJER KRING SMITTSKYDD

Hos oss erbjuds du en modern och trygg tandvårdsupplevelse.

www.primartandvarden.se • 031–745 85 80
PRIMÄRTANDVÅRDEN Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg

ÖPPETTIDER Mån-Ons 08:00-19:00, Tor 08:00-17:00, Fre 08:00-15:00
VI VÄLKOMNAR KÄKKIRURGEN MATHIAS TILL VÅR KLINIK!

Gratis parkering
1 timme utanför
klliniken

Vi servar alla företagsbilar, oavsett
märke. Kontakta oss för ett komplett
företagsavtal, inklusive däck och glas.

www.alltibil.se
Vi ﬁnns i Aröd, Tuve, Ringön, Kungälv och Stenungsund

✔ En verkstad
✔ En kontakt
✔ En faktura

Assistansförsäkring
ingår alltid
vid service

VILL NI LÄMNA IN ERA
FÖRETAGSBILAR TILL SVERIGES
BÄSTA BILVERKSTAD?
Nu har ni möjlighet att teckna fleetavtal
och ta del av bra priser samt snabb service

SVERIGES BÄSTA BILVERKSTAD 3 ÅR I RAD!
Stålverksgatan 13, 417 07 Göteborg • Tel: 031 - 93 03 03
kontakt@nordic-auto.se • Öppettider: Måndag-Fredag: 09–18

www.nordicauto.se

Vi är en auktoriserad MECA serviceverkstad

